ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล เฮลทท แครท หรขนทรน Unhedged
K Global Healthcare Equity Unhedged Fund
บรปษนทหลนกทรน พยท จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-GHEALTH(UH)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหมวดอรตสสหกรรม (Sector Fund) • กองทรนรวมฟช ดเดอรท (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรม จจงมชควสมเสชทยงทชทผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยท สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
K-GHEALTH(UH)
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
• กองททนไมนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
นโยบายกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPHLUAA:LX
กองททนหลวกลงททนในหทขนบรร ษวททททประกอบธทรกรจดมแลสทขภาพทววท โลกไมนนขอยกวนา 67% ของมมลคนาทรวพยยสนร ของกองททน
กลยรทธท ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธยการบรร หารกองททนเชรงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/gim/adv/products/d/jpm-global-healthcare-a-acc-usd-lu04329796
14#/overview

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนบรร ษวททททประกอบธทรกรจดมแลสทขภาพทววท โลก เชนน บรร ษวทยา
โรงพยาบาล ทททมทแนวโนข มการเตรบโตสมง
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพรทมสมงขศ ขนหรล อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงรนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมขททรวบความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ข 5 ปท ขศ ขนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงรนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตตม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรร ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนหลวกจะเนข นลงททนในกลทมน อทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศงท ดวงนวนข กองททนหลวกอาจมทความผวนผวนมากกวนากองททนทททมทการ
กระจายการลงททนในหลายกลทมน อทตสาหกรรม
• กองททนหลวกอาจลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
ทตาใหข กองททนนท ขมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง เนลทองจากใชข เงรนลงททนในจตานวนทททนขอยกวนาจศงมท
กตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง
• กองททนหลวกอาจลงททนในทรวพยยสนร ในสกทลเงรนอลทนใดนอกเหนลอจากสกทลเงรนดอลลารย สหรวฐอเมรร กา (USD) และอาจทตาการปของกวน
ความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน หรล ออาจลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอใหข มท currency exposure ใกลข เคทยงกวบดวชนทชท ขววดของ
กองททน
• กองททนไมนปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน ดวงนวนข ผมขลงททนอาจขาดททนหรล อกตาไรจากอวตราแลกเปลททยนไดข
• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกรด
วรกฤตการณยททไมนปกตร ทตาใหข กองททนไมนสามารถนตาเงรนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชตาระเงรนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยท (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนรนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมน หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Pharmaceutical , Biotechnology , Medtech

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปร ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
K-GHEALTH(UH)
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สนดสส วนของประเภททรน พยท สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -0.28%
เงรนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงรนฝาก
: 3.11%

หนนวยลงททน : 97.17%

กองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
(% NAV)
PHARMACEUTICAL :
30.1%

OTHERS : 1.9%
HEALTHCARE SERVICES
: 19.2%

MEDTECH : 23.1%

For MOM_K-GHEALTH

BIOTECHNOLOGY :
25.7%

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2564

K-GHEALTH(UH)
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หลนกทรน พยท ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JP MORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND (JPHLUAA LX)
(JPAM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)
บมจ.ธนาคารกสรกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
97.17%
1.98%
1.12%
0.01%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare
Fund, Class A (acc) - USD
PHARMACEUTICAL
BIOTECHNOLOGY
MEDTECH
HEALTHCARE SERVICES
OTHERS

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

30.10%
25.70%
23.10%
19.20%
1.90%

หลนกทรน พยท หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund,
Class A (acc) - USD
UnitedHealth
Roche
Thermo Fisher Scientific
Eli Lilly
Novo Nordisk

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

8.10%
4.70%
4.70%
3.70%
3.30%

สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยภมมภป สคของกองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) USD
North America
Europe & Middle East ex UK
United Kingdom
Japan
Emerging Markets

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

K-GHEALTH(UH)
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวขน คทณควรพรจารณาการเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสทดไมนเกรน 4.0125
สมงสทดไมนเกรน 3.2100

เกตบจรรง 1.4664

เกตบจรรง 1.2840

สมงสทดไมนเกรน 1.0700
เกตบจรรง 0.0321

การจวดการ

สมงสทดไมนเกรน 0.2675

เกตบจรรง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกรน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรรง 0.0700

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : - คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาน ยจรร ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรล อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-GHEALTH(UH)
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.7200

1.80
1.60

1.5000

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกตบจรร ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GHEALTH

หมายเหตท :
- กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองททน
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรท ยกเกตบจรร งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ

K-GHEALTH(UH)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดข เปตนสรงท ยลนยวนถศงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) (ตนวชชวช นดของ
กองทรนหลนก) ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอคสสนวณผลตอบแทนเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผล
ตอบแทน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
40.00%

34.18%

30.00%

22.77%

% ตส อปช

20.00%
10.00%
0.00%

8.63%
1.45%

2.47%

0.51%

-10.00%
-20.00%

12.85%

9.23%

15.34%

21.42%
12.66%

0.72%

-8.27%
-15.60%
2558

2559

2560

2561

กองททน

2562

2563

2564

ดวชนทชท ขววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทท
ข
นจนถศงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏรทรนนวขน
ผลการดตาเนรนงานของกองททน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
25.00%
20.00%

22.01%

21.37%

20.08% 19.80%

18.10%

23.24%

19.80%
13.52%

15.00%
10.00%

% ตส อปช

23.55%

11.10%

6.60%

5.00%

2.52% 2.51%

2.14%

0.00%
-5.00%
-6.81%

-10.00%
-15.00%
-20.00%

-15.42%
2557

2558

2559

2560

กองททน

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท ขววดของกองททน

For MOM_K-GHEALTH

K-GHEALTH(UH)
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -22.77%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.66% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Health Care
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
K-GHEALTH(UH)
ตววชท ขววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ขววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

21.42
34.18
13.32
11.29

2.27
6.52
13.89
11.51

7.29
13.64
12.30
11.00

21.42
34.18
13.32
11.29

18.92
20.34
17.21
17.67

12.95
13.93
15.66
15.42

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

7.80
10.26
16.04
15.15

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรร ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GHEALTH(UH)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Health Care ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GHEALTH(UH)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

6.08

10.45

25.13

18.60

13.64

14.69

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

3.35

3.62

10.99

17.23

12.63

14.10

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

1.43

1.09

6.32

15.80

11.35

13.35

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

-12.12

-2.02

2.33

15.17

9.91

12.61

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-16.65

-30.36

-15.48

13.79

8.15

12.01

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

11.34

10.79

11.37

12.27

12.12

14.54

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

13.61

11.77

12.91

13.66

13.98

14.65

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

14.34

12.56

13.09

15.04

14.57

14.78

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

23.61

15.82

13.70

15.85

15.16

14.92

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

44.09

36.25

23.06

16.89

15.77

15.03

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) USD ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2564
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองททนหลวก
11.10
4.16
N/A
11.10
18.55
15.45
15.57
N/A
Benchmark
19.80
7.90
N/A
19.80
18.79
15.53
14.48
N/A
หมายเหตท : Benchmark : MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) Index
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ ขนไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท
https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-healthcare-a-acc-usd-lu0432979614#/por
tfolio

K-GHEALTH(UH)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

กองททนมทนโยบายจนายเงรนปว นผลปท ละไมนเกรน 4 ครวงข โดยจนายในอวตราไมนเกรนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสม
หรล อกตาไรสททธร เมลทอกองททนรวมมทกตาไรสะสมหรล อมทกตาไรสททธรในรอบระยะเวลาบวญชทททจะจนายเงรนปว นผล (
พรจารณาจนายททกสร ขนเดลอน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.)
ครวงข ททท
ววนปร ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงรนปว นผล
เงรนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
9
1 พฤศจรกายน 2564
12 พฤศจรกายน 2564
0.20
8
2 สรงหาคม 2564
13 สรงหาคม 2564
0.20
7
30 เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564
0.20
6
1 กทมภาพวนธย 2564
15 กทมภาพวนธย 2564
0.20
5
2 พฤศจรกายน 2563
13 พฤศจรกายน 2563
0.20
4
3 สรงหาคม 2563
14 สรงหาคม 2563
0.20
3
5 พฤษภาคม 2563
15 พฤษภาคม 2563
0.20
2
31 มกราคม 2563
14 กทมภาพวนธย 2563
0.20
31 กรกฎาคม 2561
14 สรงหาคม 2561
0.20
1
จนายเงรนปว นผล ทวงหมดจต
ข
านวน 9 ครวงข รวมเปต นเงรน 1.80 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนท

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

16 ธวนวาคม 2558
ไมนกตาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
547.59 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
13.4750 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซล ขอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซล
าการซลขอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข ถวดไป
ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทตววานการขายคล
ทตาการซล ขอขาย
ททกน.
ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตต
ข ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตต
ข ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงรนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศNAV T+2 คลนเงรน T+4 เวลา 10.00 น.เปตนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนร รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GHEALTH(UH)

คทณชทณหวรรณ ขวตตรนานนทย (ผมขจดว การกองททนทางเลลอก), เรรท มบรร หาร 14 มทนาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 19.26%
(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทท
ข
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GHEALTH(UH)

ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณรชยย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมลองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จตากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน ฟรนโนมทนา จตากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมรโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตรนาครนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรสโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณรชยย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนซนา จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
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บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจรก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสรกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนท

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกรดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรร กา พลเมลองสหรวฐอเมรร กา หรล อผมขททมทถรทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรร กา หรล อบทคคลซศงท
โดยปกตรมทถรทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรร กา รวมถศงกองทรวพยยสนร ของบทคคลดวงกลนาวและบรร ษวทหรล อ
หข างหทขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ขนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรร กา

ข ทาของการสวงท ซล ขอครวงข ถวดไป บรร ษวทจวดการจะคตานศงถศงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตต
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถลอหนนวยลงททนเปตนสตาควญ โดยบรร ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ลอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตต
ข ทาของการสวงท ซล ขอครวงข ถวดไป คตา
อธรบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวตบไซตยของ
บรร ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ลอหนนวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสรนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงรน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงรนลงททนคลนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว รจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมรไดข เปตนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรร ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปตนเทตจ
และไมนทตาใหข ผข อม ลทนสตาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพรจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผาน นมาและฐานะการเงรน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซศงท ขศ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงรนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกตจะสมงขศ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขศ ขนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปตนตข น ซศงท พรจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงรนดอลลารย ในชนวงทททเงรนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงรนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ขนกวนาเดรมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครลท องมลอสตาควญในการบรร หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ข
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ขนอยมกน บว ดทลยพรนรจของผมขจดว การกองททนรวมในการพรจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกรดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกรดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวขน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกรดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรร มาณการซล ขอขายทรวพยยสนร ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยยสนร กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซศงท สะทข อนใหข เหตนถศง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนวขน กองททนรวมนท ขจศงมทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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